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em uma ferramenta de ges略o que aux吊asse nas

inicia†ivas e a96es a serem desencadeadas, †fnhamos

a cerfeza de que est6vamos inovando na forma de

conduzi「 a nossa en†idade.
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como o Conseiho Regional de BibIio書economia do maior estado

da Uni6o′ Se「ia impossivel sem uma propos†a s61ida e densa para

enfrentcIr Uma agenda pred†iva que garan†isse um exercfoio da

profissao, de qualidade e sociaimenle responsdvel・

Os b輔otecdrios pauIis†as e seus parceiros en†enderam

a proposfa, e, g「aCaS aO enVOlvimento de toda direto「ia e

EXPED書EN丁E

coIaboradores, POdemos faze「 um balanco extremamen†e

pos師vo, na qUal todas as melas e obie†ivos pa「a 2009, desc「itos

no PIaneiamento Es†ra†6gicos, fo「am a†ingidos.

Esse exito a案cancado brtalece o CRB-8 e o quaiifica mais

ainda c○mo inlerlocutor e agen†e a†ivo nas grandes ques†6es da

sociedade, COmO, POr eXemPIo, na defesa da BibIioleca EscoIar

e lhe dd mais autoridade para apoia「 o Proieto Mob吊zador

Sis†ema CFB/CRBs e ou†ras山as nacionais que envoIvam direta

ou indiretamente o pape看do b輔○†ecdrio.

Po巾nto, eSte 6xito a音cancado 6 apenas o comeco de
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a en†idade que va看oriza o profissional de B謝o†economia e

defende seu papel social.
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EDITORIAL

 

CRB-8 atinge metas do Planejamento Estratégico de 2009
Quando decidimos que seria fundamental a diretoria

do CRB-8 formalizar suas idéias, reflexões e análises

em uma ferramenta de gestão que auxiliasse nas

iniciativas e ações a serem desencadeadas,tinhamos

a certeza de que estávamos inovando na forma de

conduzir a nossa entidade.

Também sabíamos que o Planejamento

 

Estratégico, construído coletivamente com a

participação efetiva da diretoria e colaboradores, era ousado e

desafiador, mas não poderia ser de outra forma,afinal conduzir

uma organização complexa e com grandes responsabilidades,

comoo Conselho Regional de Biblioteconomia do maiorestado

da União,seria impossível sem uma propostasólida e densa para

colaboradores, podemos fazer um balanço extremamente

positivo, na qual todas as metas e objetivos para 2009,descritos

no Planejamento Estratégicos, foram atingidos.

Esse êxito alcançadofortalece o CRB-8 e o qualifica mais

ainda comointerlocutor e agente ativo nas grandes questões da

sociedade, como,por exemplo, na defesa da Biblioteca Escolar,

e lhe dá mais autoridade para apoiar o Projeto Mobilizador

Sistema CFB/CRBse outras lutas nacionais que envolvam direta

ou indiretamente o papel do bibliotecário.

Portanto, este êxito alcançado é apenas o começo de

uma longa jornada de trabalho pela frente. Neste sentido,

agradecemos o apoio que nos foi dado, e pedimos que

continuem participando, apoiando e fortalecendo o CRB-8,

enfrentar uma agenda pró-tiva que garantisse um exercício da a entidade que valoriza o profissional de Biblioteconomia e

profissão, de qualidade e socialmente responsável. defende seu papel social.

Osbibliotecários paulistas e seus parceiros entenderam

a proposta, e, graças ao envolvimento de toda diretoria e Evanda Verri Paulino - Presidente do CRB-8

EXPEDIENTE
Boletim Informativo CRB-8 é um publicação do Conselho Regional de Biblioteconomia - 8º Região
Estado de São Paulo: Rua Maracaju, 58 Vila Mariana - SP - 04013-020. Telefax (11) 5082-1404.
Site: www.crb8.org.br - e-mail: crb8Ocrb8.org.br. Ano 16 - Nº 1 - 2009 - ISSN 01035592
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Pr6mio Lau「a Russo se「d en看「egue em

evenfo do Dia do Bib看iotecd「io

O evenねem comemora9fo ao Dねcb Bib煽e扇肩e) rea克zacb

no did 72 cle ma岬o peb CbnseルRegfonal cle B応碇feconomid

8a Reg肩o仲的confa高com uma novic舟c応esfe ano: a

en喝a cb 〃P誌mfo [aura Russo∵ O p,さmfo que es賭em sua 9a

ed扇O, fe高como femq: fmp僻ncねcbrismo S∝品qgenfe cle

frons后mapあ〃 e passqrさa in桓grar a后s砧c広

De acordo com 」・ Emerson twersky ′’o empreendedo・

s∝ia1 6 um individuo com experi合ncia na drea s∝iaI,

desenvolvimento comunit前o ou de neg6cios, qUe Pe「Cebe

uma vis6o de empoderamento ∝On6mico atrav6s da c「ia96o

de empreendimentos s∝iais vo看tados para prover opo巾nidades

aqueIes que estao d margem ou bra da ∝OnOmia de um paisr

Criado em 1998　peIo Conselho Regiona看　de

B輔oIeconomia do Es†ado de Sao PauIo, O Pr6mio presta

homenagem d bib看ioteedria Laura Garcia Moreno Russo e tem

como obietivo divu看ga「 a profissao e promover o reconh∝imento

de profissiona is, eS山danles e i ns†ifuie6es que desenvoiveram ac6es

significa†ivas de incen†ivo d Iei山ra, d pesquisa, d organizacao

de bibliolecas e ou†ros espacos c山rais gerenciados po「

biblio†ecdrios.

0 P「合mio 6 dirigido a biblio†ecd「ios que †enham

desenvo看vido proietos s∝iais e a山em em ins†ifuie6es privadas

ou p曲cas, OU em Organizac6es do lerceiro seto「 tambem a

p「ofessores e aIunos dos cursos de B輔oteconomia.

Nes†e ano, ’’Laura Russo’’va- Premiar as seguintes

categorias: ”巾abalhos Acad含micos’’, aPreSen†ados e/ou

defendidos enhe 2007 e 2OO9, Se「do p「emiados um TCC

町abaIho de ConcIusao de Curso) no nivel graduacao, Uma

dissertacao de Mes†rado e uma tese de Doutorado, ′’Proieto

S∝ial’′, ai6m de p「ofissionais que lenham con†「ibuido com alguma

inicia†iva para uma melhor disseminacao da inbrmac6o.

0s trc症eus se「6o e面egues dⅢanle as fes†ividades do Dia

do Bibiiotecdrio, em 12 de ma「亨O de 2O10 no Memo「iai da

Am6「icaしa†ina. O Dia do BibIiotex:drio faz parfe do calend6rio

de eventos oficiais da cidade de Sao Pau看o.

・脚¥中豊
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Prêmio Laura Russo será entregue em
evento do Dia do Bibliotecário

O evento em comemoração ao Dia do Bibliotecário, realizado

no dia 12 de março pelo Conselho Regionalde Biblioteconomia

8º Região (CRB-8) contará com uma novidade este ano: a

entrega do “Prêmio Laura Russo”. O prêmio que está em sua 9º

edição, terá como tema: “Empreendedorismo Social: agente de

transformação” e passará a integrara festividade.

De acordo com J. Emerson Twersky, “o empreendedor

social é um indivíduo com experiência na área social,

desenvolvimento comunitário ou de negócios, que percebe

uma visão de empoderamento econômico através da criação

de empreendimentos sociais voltados para prover oportunidades

âqueles que estão à margem ou fora da economia de um país”.

Criado em 1998 pelo Conselho Regional de

Biblioteconomia do Estado de São Paulo, o prêmio presta

homenagem à bibliotecária Laura Garcia Moreno Russo e tem

como objetivo divulgara profissão e promovero reconhecimento

deprofissionais,estudantese instituições que desenvolveram ações

significativas de incentivo à leitura, à pesquisa, à organização

de bibliotecas e outros espaços culturais gerenciados por

bibliotecários.

O Prêmio é dirigido a bibliotecários que tenham

desenvolvido projetos sociais e atuem em instituições privadas

ou públicas, ou em organizações do terceiro setor, também a

professores e alunos dos cursos de Biblioteconomia.

Neste ano, “Laura Russo” vai premiar as seguintes

categorias: “Trabalhos Acadêmicos”, apresentados e/ou

defendidos entre 2007 e 2009, serão premiados um TCC

(Trabalho de Conclusão de Curso) no nível graduação, uma

dissertação de Mestrado e uma tese de Doutorado, “Projeto

Social”, além de profissionais quetenham contribuídocom alguma

iniciativa para uma melhordisseminação da informação.

Ostroféus serão entregues durante asfestividades do Dia

do Bibliotecário, em 12 de março de 2010 no Memorial da

América Latina. O Dia do Bibliotecário faz parte do calendário

de eventos oficiais da cidade de São Paulo.

 

Quem foi

Laura Russo
Laura Garcia Moreno Russo formou-se

em Biblioteconomia pela Escola Livre

de Sociologia e Política e em Direito

pela Universidade de São Paulo. Como

bibliotecária trabalhou na Santa Casa da

Misericórdia de São Paulo, na Academia

Paulista de Letras e foi diretora da Biblioteca

Mário de Andrade. Foi a primeira presidente

da Federação Brasileira de Associações

de Bibliotecários [FEBAB 1961-1974) e

do Conselho Federal de Biblioteconomia

(1966-1968), editora do Boletim Informativo

FEBAB (1961-1970) e da Revista Brasileira

de Biblioteconomia e Documentação [1973-

1977). Realizou diversos estudos na França,

Espanha e Argentina. Pelos seus trabalhos

na biblioteconomia brasileira recebeu

títulos honoríficos nos Estados Unidos e na

Alemanha. Dentre os trabalhos que publicou

destaca-se: A Biblioteconomia Brasileira:

1911/1962. Faleceu em 2001.

Fonte: CASTRO, César Augusto. História

da biblioteconomia brasileira.

Thesaurus, 2000.

Brasília:

Conheça o regulamento do prêmio na página 11

Página 03
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P「esidente do CRB漢8 exp看盲ca sobre os p「漢nCipais pontos do

p看aneiamenfo es†「o脆gico desenvo看vido pe菓a ins看i看uicao

Evanda Ve漢書i Pau菓ino
A presiden†e do Conselho RegionaI de Biblio†economia 8a Regiao - Es†ado de

Sao PauIo (CRB-8) 15a Ges†6o (2009-201 1), Evanda V6「ri Paulino comen†a as

p「incipais ques†6es que envoivem o PIaneiamen†o Es†・a†6gico desenvo獲vido pela

di「e†o「ia e apresen†ado ao conseIho e apresen†ado ao Conselho Fede「al de

BibIio†economia e demais conseihos regionais em marco de 2009, du「an†e o 〃lV

Vforkshop do Sis†ema CFB/CRBs e Assembleia Geral dos Delegados Elei†o「es〃,

em Bras砧a.

BI Qual a imporrancio de um documenb COmo O

Plane漢amen音o est「q脆gico pa「q uma ins†i看uicao como o

CRは-8?

Evanda verri PauIino一〇 P!aneiamen†o Es十ra†6gic0

6 um es十udo que cons†帖uma impo「†an†e fer「amen†a de

ges†ao, na medida em que apresen†a um levan†amen†o

das principais ques†6es ineren†es ao funcionamen†o da

ins†i†uicao, fa†ores como pon†os for†es e pon†os fracos,

p「oie†os que v合m sendo desenvoIvidos e aqueIes que ainda

p「ecisamos eIabo「a「, en†re ou†「as ac6es impor†an†es. Ou

seia, O PIaneiamen†o Es†「a†6gico nos serve como um

†e「m6me†ro para que possdmos man†er ac6es ou amp!iar

ac6es que v合m dando ce「†o e nos dd subsidios para a

c「iacao de es†ra†6gias e medidas pa「a meIho「a「mos

nossos pon†os f「acos.

朗Quais fo「om os pontos fo山es detec巾dos neste es†udo?

Evanda -　No que se refere d ges†ao, POdemos

ci†ar, den†「e os pon†os for†es, a for†e 「espei†ab吊dade e

a「十icula9aO do conselho iun†o ds ins血ic6es p「ofissionais, a

presenca po旧ca nas C6maras Municipais, na Assemb16ia

Legisla†iva e iun†o ds P「efei†uras, e, ainda, a Veiculacao

de uma imagem pos油va do profissiona! pela mfdia, a16m

de fa†o「es como a o「ganiza9aO e a Par†icipac6o em

even†os educacionais e cul†u「ais. 」6 no que se 「efere d

infraes†ru†ura, des†acamos a expe「i合ncia como docen†e e

a visao educacional da a†ual ges†6o, a Pa「†icipa亨6o de

conseIheiros iovens e a†uan†es com dife「en†es experi6ncias

p「ofissionais e o fa†o de †e「mos sede p「6pria e uma

es†「u†ura adminis†「a†iva, financei「a e iurfdica adequadas

que ag「egam valo「 ds nossas ac6es・

BI E os pontos fracos?

Evanda　-　Re!a†ivos d ges†ao, COnS†a†amos as

seguin十es defici合ncias‥　COmUnlCaCaO e in†e「acao

deficien†es en†「e se†o「es, neCeSSidade de uma maio「

「acionaiiza9aO das 「o†inas de †rabaIho e moni†o「amen†o

de p「azos, mO「OSidade na con†「a†acao de †erceiros para

ag吊zar servicos, fa!†a de a†uaIizac6o do cadas†ro dos

profissionais e de biblio†ecas, O「ganiza96o insa†isfa†6ria

da documen†a与aO e aUS合nCia de ges†6o de Recursos

Humanos.

Em relac60　d infraes†「u†u「a, des†acamos

equ-Pamen†os de informd†ica com configuracao

inadequada, desa†ualiza9aO e fa!†a de padroniza与aO

dos softwares u帖zados′ inadequacao dos espacos e do

mobili6rio pa「a o a†endimen†o e desenv0lvimen十O dos

†rabalhos, aUS合nCia de recursos de acessib吊dade e de

proie†o de sinalizacao. Es†es sao alguns dos p「oblemas

que nor†earam as nossas acoes.

 

 
 

ENTREVISTA

 

Presidente do CRB-8 explica sobre os principais pontos do
planejamento estratégico desenvolvido pela instituição

com

em Brasília.

 

BI Qual a importância de um documento como o

planejamento estratégico para uma instituição como o

CRB-8?

Evanda Verri Paulino - O Planejamento Estratégico

é um estudo que constitui uma importante ferramenta de

gestão, na medida em que apresenta um levantamento

das principais questões inerentes ao funcionamento da

instituição, fatores como pontos fortes e pontos fracos,

projetos que vêm sendo desenvolvidos e aqueles que ainda

precisamos elaborar, entre outras ações importantes. Ou

seja, o Planejamento Estratégico nos serve como um

termômetro para que possamos manter ações ou ampliar

ações que vêm dando certo e nos dá subsídios para a

criação de estratégias e medidas para melhorarmos

nossos pontosfracos.

BI Quais foram os pontos fortes detectados neste estudo?

Evanda - No que se refere à gestão, podemos

citar, dentre os pontos fortes, a forte respeitabilidade e

articulação do conselho junto àsinstituições profissionais, a

presença política nas Câmaras Municipais, na Assembléia

Legislativa e junto às Prefeituras, e, ainda, a veiculação

de uma imagem positiva do profissional pela mídia, além

de fatores como a organização e a participação em

eventos educacionais e culturais. Já no que se refere à

Evanda Verri Paulino
A presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia 8º Região — Estado de
São Paulo (CRB-8) 15º Gestão (2009-2011), Evanda Verri Paulino comenta as
principais questões que envolvem o Planejamento Estratégico desenvolvido pela
diretoria e apresentado ao conselho e apresentado ao Conselho Federal de
Biblioteconomia e demais conselhos regionais em março de 2009, durante o “IV
Workshop do Sistema CFB/CRBs e Assembléia Geral dos DelegadosEleitores”,

infraestrutura, destacamos a experiência como docente e

a visão educacional da atual gestão, a participação de

conselheiros jovens e atuantes com diferentes experiências

profissionais e o fato de termos sede própria e uma

estrutura administrativa, financeira e jurídica adequadas

que agregam valor às nossas ações.

BI E os pontos fracos?

Evanda - Relativos à gestão, constatamos as

seguintes deficiências: comunicação e interação

deficientes entre setores, necessidade de uma maior

racionalização das rotinas de trabalho e monitoramento

de prazos, morosidade na contratação de terceiros para

agilizar serviços, falta de atualização do cadastro dos

profissionais e de bibliotecas, organização insatisfatória

da documentação e ausência de gestão de Recursos

Humanos.

destacamosEm relação à infraestrutura,

equipamentos de informática com configuração

inadequada, desatualização e falta de padronização

dos softwares utilizados, inadequação dos espaços e do

mobiliário para o atendimento e desenvolvimento dos

trabalhos, ausência de recursos de acessibilidade e de

projeto de sinalização. Estes são alguns dos problemas

que nortearam as nossas ações.
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conselheiros jovens e atuantes com diferentes experiências

profissionais e o fato de termos sede própria e uma

estrutura administrativa, financeira e jurídica adequadas

que agregam valor às nossas ações.

BI E os pontos fracos?

Evanda - Relativos à gestão, constatamos as

seguintes deficiências: comunicação e interação

deficientes entre setores, necessidade de uma maior

racionalização das rotinas de trabalho e monitoramento

de prazos, morosidade na contratação de terceiros para

agilizar serviços, falta de atualização do cadastro dos

profissionais e de bibliotecas, organização insatisfatória

da documentação e ausência de gestão de Recursos

Humanos.

destacamosEm relação à infraestrutura,

equipamentos de informática com configuração

inadequada, desatualização e falta de padronização

dos softwares utilizados, inadequação dos espaços e do

mobiliário para o atendimento e desenvolvimento dos

trabalhos, ausência de recursos de acessibilidade e de

projeto de sinalização. Estes são alguns dos problemas

que nortearam as nossas ações.
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Presidente do CRB-8 explica sobre os principais pontos do
planejamento estratégico desenvolvido pela instituição

com

em Brasília.
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朗O p音。neiamento es看rat6gico ap「ese巾Uma and音ise dos

fafores extemos e intemos ao CRB-8. Na analise extema,

existe o書6pico que foia de opor書unidades. O que a senhora

desrdca como opor†unidades?

Evanda - No que se 「efe「e ds opo「†unidades

p「ofissionais, POdemos apon†ar ac6es do CRB-8 no sen†ido

de represen†ar a ca†ego「ia em even†os cul†urais′ COmO a

p「esen与a em Simp6sios, f6「uns, Semindrios′ fei「as′ e†c.;

inse「9aO na midia de grande por†e, OU Seia, aUmen†a「

a visib吊dade da profiss6o por meio da designacao de

especiaiis†as do CRB-8 para a concessao de en†「evis†as

e po「 meio de ar†igos veicuiados na chamada ‘‘g「ande

mfdia’’ou vefcuios de grande audiencia.

A16m disso, POdemos ci†a「 †amb6m as in†erven96es

em p「oie†os cul†urais e educacionais em parce「ia com

ins†旧c6es p晶licas ou p「ivadas, a COn†ribuicao na

fo「mula与aO das po血cas p6biicas nes†as 6reas e a

in†e「a9aO COm ins†ifuic6es congeneres・

朗　E nas ques16es es音調音6gicas′　qUais sao os seus

Obie音ivos?

Evanda - As ques†6es es†ra†6gicas dizem respei†o

aos obie†ivos que almeiamos e, den†ro des†a perspec†iva,

chegamos d conclusao de que para alcan与armOS †ais

me†as, P「eCisamos nos †o「na「 uma en†idade que′ aO

cump「i「 permanentemen†e com as func6es de orien†acao

e fiscaIiza9do do exercfcio da p「ofissao, garan†a d

sociedade que suas demandas seiam a†endidas den†「o

da meIho「 praxIS e aOS biblio†ecdrios um espaco de

valorizacao e 「espei†o profissionai.

BI No que se refere d ges帽o′ quais §aO aS medidas que

precisam ser aperfeicoc!das de acordo com o es†udo do

CRは、“8?

Evanda-De aco「do com o plane申men†o es†「a†6gico,

s6o necessd「ias a apIica960 de qua†ro ac6es:

Acd0 1 , aPerfei与0ar a 「elac6o en†「e conseIheiros′

comiss6es e funciond「ios, Obie†ivando o comp「ome†imen†o

com a miss6o do CRB. A与do 2, aCOmPanhar o PIano

de Ca「gos e Carrei「as. Acao 3, melho「a「 os 「ecursos

†ecn016gicos e es冊u「ais. Acdo 4′ PrOmOVer a 「eforma

iomen†0

CO nOS Se「Ve

COmO Um †e「m6me†「o

da sede e venda dos im6veis exceden十es.

馴　Quais as p「incipais medidas que podem ser

desenvoIvidas pqra que a cotegoria obtenha uma boa

visibi看idade?

Evanda - N6s, do CRB-8, en†endemos que pa「a que

haia uma maio「 vaIo「iza与aO da p「ofissao de b輔o†ecd「i0

6 necessdrio, en†「e ou†ras coisas, inves†ir na sua divuigacao

nao apenas dire†amen†e, POr meio da publicidade′
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do si†e, boIe†ins e 「ede de e-mails, a busca por espa90S

na midia de g「ande por†e para veicuIar ma†6「ias que

†ra†em de †emas reIacionados com a Biblio†economia e o

es†abeIecimen†o de didlogo com in†e「Iocu†o「es p晶licos e

privados de而eresse da B刷○†economia.

」d o ”P「oie†o CRB vai d Escola’’p「io「iza ac6es

como esclarecer o papeI do Conselho pa「a es†udan†es

de B剛〇十economia e divulgar a p「ofissao em cursos de

Pedagogia.

1emos ainda p「oie†os com0 O ”De oiho na

Legislac6o′′, qUe Visa acompanha「′ aVaIiar e p「opor

proie†os de Leis municipais, eS†aduais e federais

de in†eresse da nossa ca†ego「ia. O P「oie†o ‘’FaIa

B刷o†ecd「io′′ pre†ende cria「 「ecu「so de ouvidoria no si†e

e ofe「ecer espaco pa「a reuni6es de G「upos de Trabalho

e, POr油mo, ○ ”Proie†o Mob吊zador Sis†ema CFB/CRBs’’,

que preve o acompanhamen†o do desenroIa「 do p「oie†o,

p「op6e a与6es de discussao sobre a Educa与aO e Biblio†eca

Escola「 e pensar PLs e in†e「ven96es nas po旧cas p6bIicas

na d「ea da Educacdo e Cul†ura.臆
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BI O planejamento estratégico apresenta uma análise dos

fatores externos e internos ao CRB-8. Na análise externa,

existe o tópico que fala de oportunidades. O que a senhora

destaca como oportunidades?

Evanda - No que se refere às oportunidades

profissionais, podemos apontar ações do CRB-8 no sentido

de representar a categoria em eventos culturais, como a

presença em simpósios, fóruns, seminários, feiras, etc.;

inserção na mídia de grande porte, ou seja, aumentar

a visibilidade da profissão por meio da designação de

especialistas do CRB-8 para a concessão de entrevistas

e por meio de artigos veiculados na chamada “grande

mídia” ou veículos de grande audiência.

Além disso, podemos citar também asintervenções

em projetos culturais e educacionais em. parceria com

instituições públicas ou privadas, a contribuição na

formulação das políticas públicas nestas áreas e a

interação com instituições congêneres.

BI E nas questões estratégicas, quais são os seus

objetivos?

Evanda - As questões estratégicas dizem respeito

aos objetivos que almejamos e, dentro desta perspectiva,

chegamos à conclusão de que para alcançarmos tais

metas, precisamos nos tornar uma entidade que, ao

cumprir permanentemente com as funções de orientação

e fiscalização do exercício da profissão, garanta à

sociedade que suas demandas sejam atendidas dentro

da melhor práxis e aos bibliotecários um espaço de

valorização e respeito profissional.

BI No que se refere à gestão, quais são as medidas que

precisam ser aperfeiçoadas de acordo com o estudo do

CRB-8?

Evanda - De acordo com o planejamento estratégico,

são necessárias a aplicação de quatro ações:

Ação 1, aperfeiçoar a relação entre conselheiros,

comissões e funcionários, objetivando o comprometimento

com a missão do CRB. Ação 2, acompanhar o Plano

de Cargos e Carreiras. Ação 3, melhorar os recursos

tecnológicos e estruturais. Ação 4, promover a reforma

 

planejamento
estratégico nos serve
como um termômetro

da sede e venda dos imóveis excedentes.

BI Quais as principais medidas que podem ser

desenvolvidas para que a categoria obtenha uma boa

visibilidade?

Evanda - Nós, do CRB-8, entendemos que para que

haja uma maior valorização da profissão de bibliotecário

é necessário, entre outras coisas, investir na sua divulgação

não apenas diretamente, por meio da publicidade,

mas utilizando estratégias de divulgação indireta que

resultarão de ações como as que estão previstas em

alguns de nossos projetos, como o “Projeto Informação

Em Ação”, que prevê a reestruturação da política de

comunicação da instituição, assegurando a reformulação

do site, boletins e rede de e-mails, a busca por espaços

na mídia de grande porte para veicular matérias que

tratem de temasrelacionados com a Biblioteconomia e o

estabelecimento de diálogo com interlocutores públicos e

privados de interesse da Biblioteconomia.

Já o “Projeto CRB vai à Escola” prioriza ações

como esclarecer o papel do Conselho para estudantes

de Biblioteconomia e divulgar a profissão em cursos de

Pedagogia.

Temos ainda projetos como o “De olho na

Legislação”, que visa acompanhar, avaliar e propor

projetos de Leis municipais, estaduais e federais

de interesse da nossa categoria. O Projeto “Fala

Bibliotecário” pretende criar recurso de ouvidoria no site

e oferecer espaço para reuniões de Grupos de Trabalho

, por último, o “Projeto Mobilizador Sistema CFB/CRBs”,

que prevê o acompanhamento do desenrolar do projeto,

propõe ações de discussão sobre a Educaçãoe Biblioteca

Escolar e pensar PLs e intervenções nas políticas públicas

na área da Educação e Cultura. EE
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Bib漢ioteca Esco漢ar: mUifo a漢6m das p「ateIei「qs

E eviden†e que a b輔oteca escoiar desempenha papel

fundamenfal na educa9aO, nO entantO, O mOdeio cldssico des†a

unidade de informacao, CaraC†erizada po「 um ace「vo fisico′ de

iivros impressos, id n6o compo巾O eS†iio de vida da sociedade

COn†empo「合nea, COnhecida como s∝iedade do conhecimento

OU S∝iedade da inbrmacao, na qUaI pare漢n6o exis十ir

hon†eiras pa「a a ob†en9aO rdpida de inb「mac6es.

Para a b曲olecdria Ka†ha「ina Berg, diretora para

a Am6「ica La†ina e Caribe da ln†e「na†ional Associa†ion of

SchooI Librchanship (!ASし), en†idade que re`ne bibIio†ecd「ios

de diversos pafses e membro da Comiss6o de Educacao do

Conselho Regional de Biblioteconomia 8a Regido - Estado

de Sao PauIo (CRB-8) e esp∝iaIista em Bib看iofeca Esco!ar o

g「ande desafio das biblioiecas escoIares reside na capacidade

de inco「porar reou「sos como o Orku†, vaU巾be e os e-Bo○ks,

PO「 eXemPIo, dentre as ferramentas de busca de inbrmacao

- aCerVO digitaI - Sem Perder sua ess合ncia de laborat6rio de

lermo c「iado na d6cada de 70, lnfomofon [碗eraeyainda est6

em discuss6o, maS Se 「efere d compe書台ncia em info「ma9aO:

iden†ificar a info「ma9aO neCeSS6「ia, Sabe「 encon什aL

avalia「 Organiza「 e usa「 com創ca pa「a desenvolve「 novos

COnhecimentos. Isto indica que ’′as pessoas compelentes em

informa9aO Sdo aquelas que ap「ende「am a aprender〃 (ALA,

1989).

朗b案io時cdhos na esco菓q

王妃○く○菓qわ音調do門蕩dos

Professores no p細〇鴫eSSO de:

COnhecimento, POSSib晶tando ao es山danfe descob「i「 e produzir

de brma cr什ica・ ′’Duvidar sempre do que se le′ PrOCU「ando mais --三

informac6es e nao se contentar com o raso 6 um dos principais

ensinamentos que precisamos passar. A B輔ofeca Escola「舌‾_

espaco de opo巾nidade para os a!unos se toma「em leitores,

PeSqUisadores, C「iado「es de id6ias e, COnSeqUen†emenle,
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Compe菓6ncia

看nfo「maくiona漢

・ iden†ifica「 as necessidades de informa96o;

・ ava看iar de fo「ma c荊ca os maleriais;

・ ensina「 as hab吊dades de leitura, de uso da info「macao

e de realiza「 pesquisas escoIa「es e

● tomar os aIunos permanentes usudrios da inb「mac6o e

criadores de novos conhecimentos.

Bib看io†eくa Esco漢a「 6漢uga「 de ap「endizagem baseado na音くOmPIe書a

de reくU「SOS imp「essos e e漢e書r6nicos de qua漢idqde, que

Oくu「「書cu看o e respondem as neくeSSidades de info「macao, ge「ando

ql盲書Ude cien漢ifica e habi8idade em看ei漢u「a.
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BIBLIOTECA ESCOLAR

 

Biblioteca Escolar: muito além das prateleiras
É evidente que a biblioteca escolar desempenha papel

fundamental na educação, no entanto, o modelo clássico desta

unidade de informação,caracterizada por um acervofísico, de

livros impressos, já não comporta o estilo de vida da sociedade

contemporânea, conhecida como sociedade do conhecimento

ou sociedade da informação, na qual parece não existir

fronteiras para a obtenção rápida de informações.

Para a bibliotecária Katharina Berg, diretora para

a América Latina e Caribe da International Association of

School Librarianship (IASL), entidade que reúne bibliotecários

de diversos países e membro da Comissão de Educação do

Conselho Regional. de Biblioteconomia 8º Região — Estado

de São Paulo (CRB-8) e especialista em Biblioteca Escolar, o

grande desafio das bibliotecas escolares reside na capacidade

de incorporar recursos como o Orkut, You Tube e os eBooks,

por exemplo, dentre as ferramentas de busca de informação

— acervo digital - sem perder sua essência de laboratório de

Termocriado na década de 70, Information Literacyainda está

em discussão, mas se refere à competência em informação:

identificar a informação necessária, saber encontrar,

avaliar, organizar e usar com ética para desenvolver novos

conhecimentos. Isto indica que “as pessoas competentes em

informação são aquelas que aprenderam a aprender” (ALA,

1989).

Bibliotecários na escola

são colaboradores dos

professores no processo de:

conhecimento, possibilitando ao estudante descobrir e produzir

de formacrítica. “Duvidar sempre do queselê, procurando mais ——..

informações e não se contentar com o raso é um dos principais

ensinamentos que precisamos passar. A Biblioteca Escolar é

espaço de oportunidade para os alunos se tornarem leitores,

pesquisadores, criadores de idéias e, consequentemente,

cidadãos participativos e transformadores da sociedade”,

enfatiza.

Para a especialista, a biblioteca escolar continuará sendo

um ambiente de educação, porém, com a responsabilidade de

prepararseus usuários para a pesquisa, desenvolvendo o que os

bibliotecários chamam de Information Literacy ou Competência

Informacional, ou seja, a capacidade de gerenciar o assunto

de interesse, sem se perder na avalanche de informações que

caracteriza a sociedade da informação. “A biblioteca escolar

vive uma fase de transição, um momento muito interessante no

qual o desafio é ir muito além do livro”, conclui Katharina Berg.

Competência
Informacional

e identificar as necessidades de informação;

e avaliar de forma crítica os materiais;

e ensinar as habilidadesde leitura, de uso da informação

e de realizar pesquisas escolares e

* tornar os alunos permanentes usuários da informação e

criadores de novos conhecimentos.

Biblioteca Escolar é lugar de aprendizagem baseado na completa
gama de recursos impressos e eletrônicos de qualidade, que apoiam
o currículo e respondem ás necessidades de informação, gerando

atitude científica e habilidade em leitura.
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Raque8 Novais

B音0 escri†6「io Machado, Meyer, §endacz

e Opice Advogados (MMSO) exis漢e hd 37

anos e l.em lradicao em man†er um quadro

de p「ofissionois bib!io書ec6rios como par†e

de sua equ8Pe. Comen冒e um pouco sobre o

Pe「fi案da equ音Pe que a†ua na bi帥o音eca, e

o impor書ancia desla, ComO aPO漢O Pa「a∴aS

a音ividades do escri†6rio.

A equipe da Biblio†eca　6 compos†a

PO「 biblio†ecdrios e assis†en†es. Para um

esc「i†6rio iu「fdico de grande po「†e, a

exis†6ncia de um servico profissional e

qua看ificado de info「mac6o 6 essencial pa「a

O fluxo seguro da c○municaca0. A equipe

des†e servico de informac6o necessi†a ser

P「6-a†iva, f看exfve! e a†en†a ds carac†e「fsticas

e comp!exidades dos十emas apresen†ados.

A drea da info「mac6o e documen†acao

iurfdica 6 compIexa e din6mica, 「eqUerendo

equipe bem treinada e bem gerenciada.

馴O§ SerVicos oferecido§ Pe案a bib看io†eca se

†ransformqram com a chegqda da音n看eme看?

Como foi passar po「 es音a mudancq? Foi

impor看an書e a presenca de um bib格io看ecdrio

duranI.e esta transfomacao?

A inform釦ca pe「m砧u a criac6o de

Asfon†esdeinformac6esseamplia「am

盟嵩9 _pe aVO漢uma「am, 「eqUe

bib!io†ecdrio nao s6

車mb6m para

Para Iocaiizd-Ia -e reC

fil†rando-ds _Pel

I

i†q9○○

mqS

SPeC†ivas da

ua8idade dds fon†らs e“ veracidade

o con†eddo.

diversificados produ†os e se「vicos para os

Clien†es. A in十erne十, POr OU†r0 lado, Veio

amplia「 as ofer†as de acessos d informaca0.

As fon†es de info「mac6es se amp音ia「am e se

avoIumaram, 「eqUerendo do bibiio†ecdrio

n6o s6 a capaci†a9do para IocaIizd-Ia e

recuperd-1a, maS †amb6m para se!eciond-

Ia, inclusive f冊ando-aS Pelas perspec†ivas

da qualidade das fon十es e ve「acidade do

COn†e6do. fodos esses aspec†os †ornam

a a†ividade de aI†a 「esponsab吊dade:

informacao incorre†a, 1egislacao revogada

e o dado inconsis†en†e podem afe十ar a

qualidade do †rabaIho iur品co. Esse 6 um

†raba看ho que nao se admi†e falhas.

B8 Exis†e uma re音acao dire看。 en+re os se「vicos

PreS†ados pela bib看io†eca e o crescimen音o dos

neg6cios pa「a o escri置6rio? Vbc6s consideram

o traba8ho do bib漢io音ecdrio um dos fa書ores

Para auX講ar na van書agem compeli看iva?

Ao disponib吊zar e t「a†ar info「ma与6es

e conhecimen†o de in†eresse do esc「it6「io,

o bibiio†ec6rio con十ribui

no desenvoIvimen†o de

O bibiio†ec6「io con†「ibui

COmPe冊va, mOni†o「ando

COm aS a「eaS

SeUS negOCIOS.
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Raquel Novais

BI O escritório Machado, Meyer, Sendacz

e Opice Advogados (MMSO) existe há 37
anos e tem tradição em manter um quadro
de profissionais bibliotecários como parte
de sua equipe. Comente um pouco sobre o
perfil da equipe que atua na biblioteca, e
a importância desta, como apoio para as

atividades do escritório.
A equipe da Biblioteca é composta

por bibliotecários e assistentes. Para um
escritório jurídico de grande porte, a
existência de um serviço profissional e
qualificado de informação é essencial para
o fluxo seguro da comunicação. A equipe
deste serviço de informação necessita ser

pró-ativa, flexível e atenta às características
e complexidades dos temas apresentados.
A área da informação e documentação

jurídica é complexa e dinâmica, requerendo
equipe bem treinada e bem gerenciada.

BI Os serviços oferecidos pela biblioteca se
transformaram com a chegada da Internet?
Como foi passar por esta mudança? Foi

importante a presença de um bibliotecário
durante esta transformação?

A informática permitiu a criação de

Asfontesdeinformaçõesseampliaram
e se avolumaram, requerendo do
bibliotecário não só a capacitação
para localizá-la e recuperá-la, mas
também para selecioná-la, inclusive
filtrando-as pelas perspectivas da
validade das fontes e veracidade
d conteúdo.

diversificados produtos e serviços para os
clientes. A internet, por outro lado, veio

ampliar as ofertas de acessos à informação.
As fontes de informações se ampliaram e se
avolumaram, requerendo do bibliotecário
não só a capacitação para localizá-la e
recuperá-la, mas também para selecioná-
la, inclusive filtrando-as pelas perspectivas
da qualidade das fontes e veracidade do
conteúdo. Todos esses aspectos tornam
a atividade de alta responsabilidade:
informação incorreta, legislação revogada
e o dado inconsistente podem afetar a
qualidade do trabalho jurídico. Esse é um
trabalho que não se admite falhas.

BI Existe uma relação direta entre os serviços

prestados pela biblioteca e o crescimento dos
negócios para o escritório? Vocês consideram

o trabalho do bibliotecário um dos fatores
para auxiliar na vantagem competitiva?

Ao disponibilizar e tratar informações
e conhecimento de interesse do escritório,

o bibliotecário contribui

no desenvolvimento de

O bibliotecário contribui

com as áreas

seus negócios.

para vantagem

competitiva, monitorando e disseminando
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as informac6es de in†e「esse e 「eIevan†e ao

desempenho da organizacao.

BI E pos§ive案imag!nar O eSCri音6rio sem

bib看io青eco?

N60, e!a 6fundamen†al pa「a o processo

de †omada de decisao. Um escri†6rio sem

bib!io†eca perde em quaiidade do †「abalh〇

両dico e em efici合ncia na busca e no uso

das informac6es de que necessi†a. Ademais,

os advogados teriam dificu!dade em

adminis†ra「 a variedade e a comp看exidade

de fon†es de informa与do, aO meSmO †empo

em que devem concen†ra「-Se em SeU foco

de †「aba!ho. Um esc「it6rio iurfdico nos

dias a†uais 6　um espa90　mU帖disciplina「

de profissionais a十uando, in†eragindo e

c0laborando para o mode!o de neg6cio da

O「ganizaca〇・

Bi O profis§iona看biblio看ecdrio a†ua音l.em

muilas hab描dades e compe†encias que

foram se desenvo!vendo com as mudancas

do con書exl.o mundial (p.ex. geslao da

info「macao / gestao do conhecimen†o)・ Como

voc6s 16m ap「ovei音ado e§音e profissiona音no

esc「i†6「io? Houve imp8an看acao de novos

Se看ores ou serv8COS? .

Em　2002, O eSCri†6rio criou o se†or

de Ges†6o de lnfo「ma960 e Conhecimen†○,

que 6 gerenciado por uma biblio†ecd「ia

com expe「i6ncia na drea iurfdica e que

impIan†ou novos produ†os e se「vi9OS. A

implemen†acao de um processo de ges†ao

do conhecimen†o deve se「 p「ecedida de

de†alhado es†udo tan†o dos se†o「es, qUan†o

dos indivfduos, em relacao ds necessidades

de info「ma与aO. Esses es†udos nao se limi†am

s6 aos advogados, maS Se des†inam †amb6m

ao pessoal de supor†e da organizaca〇・

Dessa manei「a, 6 impor†an†e que a equIPe

†enha c!areza da mensagem e do modo de

†ransm旧a, aI6m de inco「porar e refor9ar a

cu!十ura de ges十60 do conhecimen†o de forma

na†ural e ndo impos†a. Assim, 6 possfvei

es†abelecer novos produ†os que agreguem

valor,　decorren†e das compe†6ncias

profissionais que devem con†inuamen†e

poder acompanha「 e, †amb6m, PrOmOVe「 a

evo!ucao do process0.

馴A pa「冒i「 de sua expe「i6ncia 6 possive寒

sugeri「 a音guma mudanca ou aponla「 a看gum

aspec書o que se案a impo「書an音e pa「a o perfi音

p「ofissiona漢bib!io看ecd「io ob†e「 sucesso em

um ambien†e compe皿vo e dinamico?

O bib!io†ecd「io que quise「 ob十er

sucesso em(¥ Um ambien†e compe冊∨O e

din6mico deve es†ar sempre a†ualizado, Ser

pr6-a†ivo, COmP「Ome†ido com a exce16ncia

de seus servi90S e a　釦ca profissional,

como em †odas as profiss6es. E fundamen†aI

observar e se adequar a pr6pria mudanca

do perfi! de sua clien十ela′ OS advogados・

Nunca esquece「 que seus clien†es †amb6m

adquirem novas hab吊dades e compe†6ncias

que irao se ref看e十ir no †ipo de solici十acdo

ou demanda apresen†ada. O biblio†ecdrio

necessi†a acompanha「 a evoIuc60 de sua

drea de fo「ma与6o, bem como a 6「ea de seu

desempenho profissional・

朗A16m des看a sugestao ci看ada an書e「iormen青e

hd a看guma ou富「a dica ou desafio que queira

co8ocar para os profissionais bibIio菓ecd「ios?

A demanda por profissionais

especializados pode se「 uma †end合ncia na

drea iurfdica. Nes†e sen†ido, biblio†ecd「ios

devem †er a†encdo especial ds carac†erfs十icas

mu†dveis da d「ea iurfdica e as compe†合ncias

†6cnicas, PeSSOais e †ecnoI6gicas que os

CaPaCi†em a ocupa「 esses espa9OS.漢
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as informações de interesse e relevante ao

desempenho da organização.

BI É possível imaginar o escritório sem

biblioteca?
Não, ela é fundamental para o processo

de tomada de decisão. Um escritório sem
biblioteca perde em qualidade do trabalho
jurídico e em eficiência na busca e no uso
das informações de que necessita. Ademais,
os advogados teriam dificuldade em
administrar a variedade e a complexidade
de fontes de informação, ao mesmo tempo
em que devem concentrar-se em seu foco
de trabalho. Um escritório jurídico nos
dias atuais é um espaço multidisciplinar
de profissionais atuando, interagindo e
colaborando para o modelo de negócio da

organização.

BI O profissional bibliotecário atual tem
muitas habilidades e competências que
foram se desenvolvendo com as mudanças
do contexto mundial (p.ex. gestão da
informação / gestão do conhecimento). Como

vocês têm aproveitado este profissional no
escritório? Houve implantação de novos

setores ou serviços?

Em 2002, o escritório criou o setor

de Gestão de Informação e Conhecimento,

que é gerenciado por uma bibliotecária

com experiência na área jurídica e que

implantou novos produtos e serviços. A
implementação de um processo de gestão
do conhecimento deve ser precedida de
detalhado estudo tanto dos setores, quanto

dos indivíduos, em relação às necessidades

de informação. Esses estudos não se limitam

só aos advogados, mas se destinam também
ao pessoal de suporte da organização.
Dessa maneira, é importante que a equipe

tenha clareza da mensagem e do modo de
transmiti-la, além de incorporar e reforçar a

cultura de gestão do conhecimento de forma
natural e não imposta. Assim, é possível

estabelecer novos produtos que agreguem
valor, decorrente das competências
profissionais que devem continuamente

poder acompanhar e, também, promover a

evolução do processo.

BI A partir de sua experiência é possível
sugerir alguma mudança ou apontar algum
aspecto que seja importante para o perfil

profissional bibliotecário obter sucesso em
um ambiente competitivo e dinâmico?

O bibliotecário que quiser obter
sucesso em um ambiente competitivo e

dinâmico deve estar sempre atualizado, ser
pró-ativo, comprometido com a excelência
de seus serviços e a ética profissional,
como em todas as profissões. É fundamental
observar e se adequar a própria mudança

do perfil de sua clientela, os advogados.
Nunca esquecer que seus clientes também
adquirem novas habilidades e competências

que irão se refletir no tipo de solicitação
ou demanda apresentada. O bibliotecário
necessita acompanhar a evolução de sua
área de formação, bem como a área de seu

desempenho profissional.

BI Além desta sugestão citada anteriormente
há alguma outra dica ou desafio que queira
colocar para os profissionais bibliotecários?

A demanda por profissionais
especializados pode ser uma tendência na
área jurídica. Neste sentido, bibliotecários
devem ter atenção especial às características
mutáveis da área jurídica e as competências

técnicas, pessoais e tecnológicas que os

capacitem a ocupar esses espaços.
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看ncen看ivo d disseminacao do sabe「 e

fo「鴫lecimenfo da imagem do bib菓iotecd「io

As a†ividades de 2009 do Conselho Regional de

B謝o†economia de Sao PauIo - 8a Regido †ive「am in了cio no

comeco do ano, mais especificamen†e no dia se†e de ianeiro,

da†a em que ac○n†eceu a ce「im6nia de posse da nova

dire†oria do Conselho, eIei†a pa「a o †ri合nio 2009/201 1.

Na ocasi6o, a nOVa PreSiden†e, Evanda VI∋rri Paulino,

fez um discurso em que lembrou o impor†an十e papel que

os conseihos exercem ao zeia「 pelos in†eresses de ciasses

P「Ofissionais, buscando meios e ai†ema†ivas para que suas

demandas seiam a†endidas no me「cado, den†ro de padr6es

e sob supervisao quali†a†iva, teCnica e釦ca do exercfcio

das p「ofiss6es liberais.

‘’A iden十idade de uma p「ofissao, SUa PerSOnaiidade

e valo「es ndo podem ser deixados ao sabo「 das leis de

mercado em cons†an†es mudan9aS. Se, POr neglig6ncia

ou incapacidade comunica†iva, Vdo diminuindo os

valores nucleares de uma profissdo, eS†a i「d pe「dendo sua

iden†idade, SUa eSS合nCia e o que a define e a dis十ingue das

OU†ras’’, decla「ou Evanda duran十e a posse.

A p「esiden†e disse ainda que a manu十en9aO do

p「es†鴫io e da 「eIev6ncia de uma profissdo, farefa em mui†o

aux吊ada peios conseIhos, 6 um eIemen†o chave pa「a que

n6o se diminua sua demandd social, lembrando assim a

impor†6ncia de os bibIio十ecd「ios comunica「em ampIamen†e

de que maneira a sua a十ua与do profissionaI beneficia e

†「ansforma a sociedade em que vivem.

Nes†e prop6si†o de disseminar informac6es

qualificadas e reIevan†es sobre profissionais e ac6es da

drea de B輔○†economia, O ConseIho p「omoveu, aPOiou e

divulgou uma s6rie de ac6es ao Iongo do ano.

Em mar9O, a en†idade manifes†ou apoio d reaiiza与do

do =l Encon†ro Regional de Bibiio†ecdrios′　PrOmOVido

Pelo Sis†ema In†eg「ado de Bibiio†ecas da Universidade de

Tduba†6, qUe †eve o †ema cen†ral ’’Gestao da informacao na

SOCiedade do conhecimen†0: COmPe†合ncias e hab吊dades

do profissional bibIio†ecdrio’’.

No 『nesmo m6s, O ConseIho p「omoveu um even†o

no Museu da Lfngua Por十uguesa, em Sao Pauio, Pa「a

homenagear os p「ofissionais da　6rea pelo Dia do

Biblio†ecdrio, COmemOrado em 12 de marco. Na ocasido,

foi realizada uma pales†ra do prof. Dr. Ezequiel丁heodoro

da Silva sobre a import6ncia da lei†ura no desenvoIvimen†o

humano. O pales†ran十e 6 Dou†or em Psicologia da Educac:6o

e colaborador da Facuidade de Educacao da Unicamp.

No even†o comemora†ivo †amb6m es†ive「am presen†es

ou†ros nomes impor†an†es da d「ea, COmO O Ve「eador

An†6nio Goulart, aU†o「 da Iei 4.552/07, qUe incIui o Dia do

B剛o†ecdrio na agenda do municfpio de Sao PauIo; ve「a

Lucia S†efanov p「esiden†e do Sindica†o dos B冊o†ecdrios do

Es†ado de Sao Paulo (Sinbiesp); e Maria C「is†ina Bignardi,

PreSiden†e da Associac6o dos B輔o†ecd「ios Municipais de

Sdo Pqul0.

No segundo semes†re, OU†ros even†os da 6rea

con†aram com a par†icipa9do e o apoio do CRB-8 pa「a

serem 「ealizados. En†re eles es†d a oficina ”In†rodu9do d

Compe†合ncia em Info「ma9do’’′ Organizada peIa Comissao

de Educa9do do Conselho e minis†rada po「 Elisabe†h Adriana

Dudziak. A a†ividade reuniu p「ofissionais que puderam

†roca「 id6ias e compar冊ar proie†os em suas d「eas. ’‘Foi uma

experi合ncia enriquecedo「a e mais um avanco em dire9aO

d disseminacao e apropriac60 Significa†iva do concei†o

de Compe†含ncia em lnfo「mac色o en†re os profissionais

brasileiros’′, disse Dudziak sobre a a†ividade.

0∪†「a acao impo「tan†e que o CRB-8 desenvolveu foi

O ’′Co16quio en†「e Educado「es - Biblio†eca Esco!ar - Repensar

e lnovar’’, qUe aCOnteCeU em OU†ubro na Faculdade Suma「6,

em Sao PauIo. O even十O P「OmOVeU Paies†ras, WOrkshops, e

deu aos par†icipan†es ampIas opo「†unidades de而erc6mbio

P「Ofissional. Do pbbIico presen†e, 55% e「am biblio†ecdrios,

10%　de es†udan†es, 8%　de p「ofesso「es, e　27%　de

PrOfissionais de dreas Iigadas d Educa96o.

Represen†an†es de dive「sas ins†i†uic6es da drea

  

 

 

CRB-8 em 2009

 

Incentivo à disseminação do saber e
fortalecimento da imagem do bibliotecário

As atividades de 2009 do Conselho Regional de

Biblioteconomia de São Paulo - 8º Região tiveram início no

começo do ano, mais especificamente nodia sete de janeiro,

data em que aconteceu a cerimônia de posse da nova

diretoria do Conselho,eleita para o triênio 2009/2011.

Na ocasião, a nova presidente, Evanda Verri Paulino,

fez um discurso em que lembrou o importante papel que

os conselhos exercem ao zelar pelos interesses de classes

profissionais, buscando meios e alternativas para que suas

demandas sejam atendidas no mercado, dentro de padrões

e sob supervisão qualitativa, técnica e ética do exercício

das profissões liberais.

“A identidade de uma profissão, sua personalidade

e valores não podem ser deixados ao sabor das leis de

mercado em constantes mudanças. Se, por negligência

ou incapacidade comunicativa, vão diminuindo os

valores nucleares de uma profissão, esta irá perdendo sua

identidade, sua essência e o que a define e a distingue das

outras”, declarou Evanda durante a posse.

A presidente disse ainda que a manutenção do

prestígio e da relevância de uma profissão, tarefa em muito

auxiliada pelos conselhos, é um elemento chave para que

não se diminua sua demanda social, lembrando assim a

importância de os bibliotecários comunicarem amplamente

de que maneira a sua atuação profissional beneficia e

transforma a sociedade em que vivem.

Neste

qualificadas e relevantes sobre profissionais e ações da

propósito de disseminar informações

área de Biblioteconomia, o Conselho promoveu, apoiou e

divulgou uma série de ações ao longo do ano.

Em março,a entidade manifestou apoio à realização

do Ill Encontro Regional de Bibliotecários, promovido

pelo Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de

Taubaté, que teve o tema central “Gestão da informação na

sociedade do conhecimento: competências e habilidades

do profissional bibliotecário”.

No rnesmo mês, o Conselho promoveu um evento

no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, para

homenagear os profissionais da área pelo Dia do

Bibliotecário, comemorado em 12 de março. Na ocasião,

foi realizada uma palestra do prof. Dr. Ezequiel Theodoro

da Silva sobre a importância da leitura no desenvolvimento

humano. O palestrante é Doutor em Psicologia da Educação

e colaborador da Faculdade de Educação da Unicamp.

No evento comemorativo também estiveram presentes

outros nomes importantes da área, como o vereador

Antônio Goulart, autor da lei 4.552/07, que inclui o Dia do

Bibliotecário na agenda do município de São Paulo; Vera

Lucia Stefanov, presidente do Sindicato dos Bibliotecários do

Estado de São Paulo (Sinbiesp); e Maria Cristina Bignardi,

presidente da Associação dos Bibliotecários Municipais de

São Paulo.

No segundo semestre, outros eventos da área

contaram com a participação e o apoio do CRB-8 para

serem realizados. Entre eles está a oficina “Introdução à

Competência em Informação”, organizada pela Comissão

de Educação do Conselho e ministrada porElisabeth Adriana

Dudziak. A atividade reuniu profissionais que puderam

trocaridéias e compartilhar projetos em suasáreas. “Foi uma

experiência enriquecedora e mais um avanço em direção

à disseminação e apropriação significativa do conceito

de Competência em Informação entre os profissionais

brasileiros”, disse Dudziak sobre a atividade.

Outra ação importante que o CRB-8 desenvolveu foi

o “Colóquio entre Educadores- Biblioteca Escolar- Repensar

e Inovar”, que aconteceu em outubro na Faculdade Sumaré,

em São Paulo. O evento promoveu palestras, workshops, e

deu aos participantes amplas oportunidades de intercâmbio

profissional. Do público presente, 55% eram bibliotecários,

10% de estudantes, 8% de professores, e 27% de

profissionais de áreasligadas à Educação.

Representantes de diversas instituições da área
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†amb6m es†iveram presen†es pres†ando suas con†ribuic6es

d a†ividade. N6mora Rod「igues, PreSiden†e do Conselho

FederaI de BibIio†economia, PO「 eXemPIo, aO COmPOr Uma

das mesas do Co16quio, deu aos presen†es um panorama a

respei†o do †raba看ho de divulgacao do ’Proie†o Mob吊zador

Sistema CFB-CRBs’, qUe Visa for†aIecer as b剛o†ecas

escola「es do pa了s.

Pa「a medir a sa†isfacao do p6blico, a Organizacao

do even†o 「ealizou uma pesquisa que apon†ou que †odos os

presen†es par†icipariam de um even†o nos mesmos moIdes

do C016quio. A16m disso, 81 % 「esponderam que gos†ariam

de pa「†icipar do = F6rum In†e「nacional sobre Biblio†ecas

Escoiares, qUe OCOrrerd em ou†ubro de 201 0・

」d no mes de novemb「o foi reaiizado, em Osasco,

o ′’Encon†「o de B輔o†ecdrios da Regiao Oes†e - BibIio†eca

e Cidadania′′, CUio prog「ama foi delineado segundo o

〃Manifes†o de Aiexandria sobre Bibiio†ecas: a Sociedade

da info「macao em Acao’’(1FLA/UNESC0 2005), qUe

p「ociama o pape=undamen†aI das b刷o†ecas na

cons†rugao de uma sociedade aber†a e democrd†ica e no

comba十e ao analfabe†ismo e d a看ienacao, aiudando assim

a a†ingi「 os obie†ivos †racados pe!a ONU pa「a a 「educao

da pob「eza mundial.

0s par†icipan†es †an†o do Co16quio en†「e Educadores

como do Encon†「o de BibIio†ecdrios em Osasco †ive「am

a mesma reacao ao dizer que querem a reaIizacao de

mais even†os, mais discuss6es, mais encon†「os, Para aSSim

buscar conhecimen†o, a†ualiza9aO e nOVaS aC6es.

Ou†ro fa†o impor†an†e a se「 ci†ado refe「e-Se d

pa而cipacao do CRB-8 na criacao do Manifes†o em proi

da Biblio†eca Escolar, qUe naSCeU a Par†ir da preocupacao

de en†idades da 6rea com o momen†o peio qual passa

a educa96o no B「asil, COm 「egis†ros de baixos nfveis de

aprendizagem que demons†ram a fa看†a de compe†6ncia em

Iei†u「a e escri†a dos es†udan†es brasi看ei「os.

O su「gimen†o do Manifes†o, POr†an†o′ Vem mOS†rar

a confianca de que pode haver uma †ransformacao

significa十iva nes十e cendrio, CaSO aS ins†i†uic6es de ensino

invis十am na cria9aO de b輔o†ecas bem equipadas, COm

ace「vos que a†endam aos proie†os pedag6gicos das escolas

e que seiam adminis†radas por p「ofissionais biblio†ecdrios,

capaci†ados para aux吊a「 nes†e processo de mudan9a

POS砧v〇 ・

Ainda visando meIho「ias n0 6mbi†o das bibIiotecas

escolares′ O CRB-8 c「iou o p「oie†o 〃B剛o†ecaV面ne: Uma

pa「ceria para ser vis†a’’, C○m O Obie†ivo de †raca「 um

perfiI das bibiio†ecas escolares da cidade de Sao Pauio e

iden†ificar aqueIas que Ia Se diferenciam qua冊a†ivamen†e.

A acao es†imuia o compar冊amen†o de expe「i合ncias

pos油vas de esc0las que †含m biblio†ecas com boa es†ru†ura

ffsica, reCUrSOS humanos e informacionais adequados, a

fim de valoriza「 o †「aba!ho da biblio†eca que pa「†icipa

do p「oie†o, e aSSim ince両va「 a adminis†ra与aO eSCOiar a

con†inua「 dando especiai a†enc6o a es†a drea′ †ao vifal

para o sucesso da propos†a pedag6gica.

A fim de ampliar as opor†unidades de †rabaIho

para o profissional b胡o†ec6rio por meio de parcerias

es†ra†6gicas com ou†ras en†idades, O CRB-8 c「iou em 2009

a comissao de ReIac6es lns†i†ucionais. AI6m de con†「ibuir

com a missao do CRB-8 na cons†ruc色o de impor†an†es

parcerias, eS†e grupo tamb6m busca amplia「 canais de

divulgacao e comunicac:aO P「OfissionaI′ qUe aUXiliam no

esclarecimen†o das a†ividades da drea e no fo「†alecimen†o

da imagem do biblio†ecdrio.

0 「elacionamen†o do CRB-8 com ou†ras ins†i†ui96es

re音evan†es da -drea p6de ser acompanhado ao Iongo

dos油mos meses a†rav6s dos canais de comunica96o

man†idos peio Conselho. O sis†ema CFB/CRB, COmPOS†o

pelo Conselho FederaI e por 16 Conse!hos Regionais de

Bib看io†economia, inqugurou seu novo po「†al na in†eme†, aO

qua! foi inco「po「ado o si†e do CRB-8. A†・aV6s des†e cana圧

possfvel saber notfcias e acessa「 6rgaos 「egulamen†ado「es

e de fiscalizacao da profissao de biblio†ecd「io e demais

6「gaos represen†a†ivos da drea no Brasil・

Nes†e 6mbi†o, †amb6m foi re†omada a Revis†a CRB8

Digi†aI, qUe †em como p「op6si†o ser um espaco democrd†ico

e de fdcil acesso para a a†uaIiza与aO e dissemina9aO

de conhecimen†o, a16m de enfoca「 a experi6ncia dos

bibIio†ecdrios em dife「en†es d「eas de a†ua9aO, COmO naS

biblio†ecas申dicas, PO「 eXemP看o.

0　bole†im BOB NEWS foi ou†ra fe「ramen†a

impor†an†es de comunica与aO aPrOVei†ada para levar ao

pdbiico informac6es sobre as a96es e p「oie†os do CRB-8.

AI6m de notfcias ins†i†ucionais e pa「a fins de divuIgac6o,

†amb6m foram pubIicadas nes†e vefcuIo diversas en†「evis†as

e ma†6rias sobre personalidades e realiza96es 「elevan†es

da drea・ AIguns exempIos nes†e sen†ido sao as ma†6「ias

especiais sob「e o Servi9O de Documentacao da C6ma「a

Municipal de Sao PauIo e sobre a Biblio†eca da Ordem dos

Advogados do BrasiI′ VeicuIadas nas edic6es agos†o・臆

 

 

 
 

também estiveram presentes prestando suas contribuições

à atividade. Nêmora Rodrigues, presidente do Conselho

Federal de Biblioteconomia, por exemplo, ao compor uma

das mesas do Colóquio, deu aos presentes um panorama a

respeito do trabalho de divulgação do “Projeto Mobilizador

Sistema CFB-CRBs', que visa fortalecer as bibliotecas

escolares do país.

Para medir a satisfação do público, a organização

do evento realizou uma pesquisa que apontou que todos os

presentes participariam de um evento nos mesmos moldes

do Colóquio. Além disso, 81% responderam que gostariam

de participar do Il Fórum Internacional sobre Bibliotecas

Escolares, que ocorrerá em outubro de 2010.

Já no mês de novembro foi realizado, em Osasco,

o “Encontro de Bibliotecários da Região Oeste - Biblioteca

e Cidadania”, cujo programa foi delineado segundo o

“Manifesto de Alexandria sobre Bibliotecas: a Sociedade

da Informação em Ação” (IFLA/UNESCO 2005), que

proclama o papel fundamental das bibliotecas na

construção de uma sociedade aberta e democrática e no

combate ao analfabetismo e à alienação, ajudando assim

a atingir os objetivos traçados pela ONU para a redução

da pobreza mundial.

Osparticipantes tanto do Colóquio entre Educadores

como do Encontro de Bibliotecários em Osasco tiveram

a mesma reação ao dizer que querem a realização de

mais eventos, mais discussões, mais encontros, para assim

buscar conhecimento, atualização e novas ações.

Outro fato importante a ser citado refere-se à

participação do CRB-8 na criação do Manifesto em prol

da Biblioteca Escolar, que nasceu a partir da preocupação

de entidades da área com o momento pelo qual passa

a educação no Brasil, com registros de baixos níveis de

aprendizagem que demonstram a falta de competência em

leitura e escrita dos estudantes brasileiros.

O surgimento do Manifesto, portanto, vem mostrar

a confiança de que pode haver uma transformação

significativa neste cenário, caso as instituições de ensino

invistam na criação de bibliotecas bem equipadas, com

acervosque atendam aos projetos pedagógicos das escolas

e que sejam administradas por profissionais bibliotecários,

capacitados para auxiliar neste processo de mudança

positiva.

Ainda visando melhorias no âmbito das bibliotecas

escolares, o CRB-8 criou o projeto “Biblioteca-Vitrine: uma

parceria para ser vista”, com o objetivo de traçar um

perfil das bibliotecas escolares da cidade de São Paulo e

identificar aquelas que já se diferenciam qualitativamente.

A ação estimula o compartilhamento de experiências

positivas de escolas que têm bibliotecas com boa estrutura

física, recursos humanos e informacionais adequados, a

fim de valorizar o trabalho da biblioteca que participa

do projeto, e assim incentivar a administração escolar a

continuar dando especial atenção a esta área, tão vital

para o sucesso da proposta pedagógica.

A fim de ampliar as oportunidades de trabalho

para o profissional bibliotecário por meio de parcerias

estratégicas com outras entidades, o CRB-8 criou em 2009

a Comissão de Relações Institucionais. Além de contribuir

com a missão do CRB-8 na construção de importantes

parcerias, este grupo também busca ampliar canais de

divulgação e comunicação profissional, que auxiliam no

esclarecimento das atividades da área e no fortalecimento

da imagem do bibliotecário.

O relacionamento do CRB-8 com outras instituições

relevantes da área pôde ser acompanhado ao longo

dos últimos meses através dos canais de comunicação

mantidos pelo Conselho. O sistema CFB/CRB, composto

pelo Conselho Federal e por 16 Conselhos Regionais de

Biblioteconomia, inaugurou seu novo portal na internet, ao

qual foi incorporado o site do CRB-8. Através deste canal, é

possível saber notícias e acessar órgãos regulamentadores

e de fiscalização da profissão de bibliotecário e demais

órgãos representativos da área no Brasil.

Neste âmbito, também foi retomada a Revista CRB8

Digital, que tem como propósito ser um espaço democrático

e de fácil acesso para a atualização e disseminação

de conhecimento, além de enfocar a experiência dos

bibliotecários em diferentes áreas de atuação, como nas

bibliotecas jurídicas, por exemplo.

O boletim BOB NEWS foi

importantes de comunicação aproveitada para levar ao

outra ferramenta

público informações sobre as ações e projetos do CRB-8.

Além de notícias institucionais e para fins de divulgação,

também foram publicadas neste veículo diversas entrevistas

e matérias sobre personalidades e realizações relevantes

da área. Alguns exemplos neste sentido são as matérias

especiais sobre o Serviço de Documentação da Câmara

Municipal de São Paulo e sobre a Biblioteca da Ordem dos

Advogados do Brasil, veiculadas nas edições agosto. E
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Registro provisório 147

Renovação de registro provisório 21

Cancelamento registro provisório : 05

Registro definitivo Jal
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Licença temporária / portaria 02

Licença temporária /prorrogação 04

Cancelamento aa

Cancelamento portaria 25

Reintegração 32

Averbação 08

Transferência para o CRB-8 | 2

Transferência para outro CRB 18

2º via da CIP 07

Ofícios enviados 25    
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Quanto maior a qualidade,
maior o conhecimento.

76 anos de qualidade de ensino.

Mais conteúdo, mais informação, mais futuro profissional

Cursos Lato Sensu em:

Gerência de Sistemas e Serviços de Informação Gestão de Documentos de Arquivo

O curso vem atender as várias necessidades de atualização que O curso vem atender à necessidade de desenvolvimento de

existem nesta área de atuação profissional. É um curso destinado a competências e atualização na área de Arquivística. É um curso

bibliotecários, arquivistas e outros profissionais ligados à destinado a bibliotecários, arquivistas e outros profissionais

informação. ligados a arquivos.

Outros cursos oferecidos pela FESPSP: Globalização e Cultura | Sócio-Psicologia | Política e RelaçõesInternacionais | Gestão

Pública | Gestão de Transportes e Trânsito Urbano | Gestão de Organizações Sem Fins Lucrativos | Pesquisa de Marketing,

Opinião Pública e Mídia | e-Serviços: Implantaçãoe Prestação de ServiçosEletrônicos | Meio Ambientee Sociedade. 


